
Miłośnicy górskich krajobrazów i mocniejszych wrażeń mogą spędzić kilka aktywnych dni na obozie  
szkoleniowym w Ochotnicy Górnej. To malownicza miejscowość położona u podnóża Gorców. AKT  
organizuje tam zimowe obozy od wielu lat. Cieszą się one niesłabnącą popularnością. Tym razem  
wybierzemy się do Ochotnicy również latem, by szlifować formę w otoczeniu natury. 

Opiekę nad zawodnikami będą pełnić instruktorzy i zawodnicy 
AKT – medaliści mistrzostw Polski, Europy i świata.

Cena specjalna: 900 zł   

Miejsce: „Gazdaluz” Ośrodek Turystyczno - Wypoczynkowy
os. Ustrzyk 370 A, 34-453 Ochotnica Górna
tel. 18 262 41 47

13-18 lipca 2021

OBÓZ SZKOLENIOWY W OCHOTNICY GÓRNEJ
                                                

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

Akademia Karate Tradycyjnego Niepołomice, 32-005 Niepołomice ul. Grunwaldzka 15d
Konto bankowe: 34 86190006 0060 0625 8205 0001

W tytule przelewu należy wpisać: „Obóz w Ochotnicy, imię i nazwisko uczestnika.

Warunki uczestnictwa w obozie: 
- dostarczenie wypełnionej karty obozowej do 10 czerwca 2021 r.
- uregulowanie opłaty za obóz: I rata (zadatek) 200 zł płatna do 15 maja 2021, II rata 350 zł do  
15 czerwca 2021 r. , III rata: pozostała kwota do 6 lipca 2021 r. 
- w przypadku rezygnacji z obozu I rata (zadatek) nie podlega zwrotowi. Rezygnacja w terminie do  
30 czerwca - zadatek i druga rata nie podlegają zwrotowi. Rezygnacja w terminie do 9 lipca - uczestnik 
dokonuje opłaty w wysokości 90% kosztu obozu.
- uczestnicy są zobowiązani przestrzegać regulamin obozu.

AKADEMIA KARATE TRADYCYJNEGO NIEPOŁOMICE - KRAKÓW  zaprasza na

Zgłoszenia:  biuro@karate4u.pl, tel. 12 346 42 00, 533 508 499 oraz u instruktorów

- treningi przygotowujące do najważniejszych imprez roku, 
- wyprawy górskie,
- ognisko na leśnej polanie z pieczonymi pysznościami kuchni Gazdy (podpłomyki, udziec i steki, oscypki).

W programie obozu:

(* przy wpłacie I raty: 200 zł do 30 marca 2021. Po tym terminie cena obozu wynosi 990 zł)

(* każda następna osoba z rodziny płaci o 50 zł mniej od ceny podstawowej)

Każdy uczestnik otrzyma koszulkę oraz dyplom (lub medal)


